
Balinka Község Önkormányzata 
8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 27-én 
08.00 órai kezdettel megtartott soros képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László   polgármester 
Fodor Róbert    alpolgármester 
Domavári László   képviselő 
Kóber Imre    képviselő 
Marosán Lászlóné   képviselő 

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné   jegyző  
 
 
Wéninger László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő-testületi 
tagból 5 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot:  
 
1./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással 
kötött földhasználati jogot létesítő megállapodás megszüntetésére  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat a fogászati alapellátást biztosító fogorvosi feladatellátási szerződés 
módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Javaslat az egészségügyi alapellátáshoz tartozó ügyeleti körzetek kialakításáról 
szóló önkormányzati rendeletek véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Javaslat rendezési terv felülvizsgálatára vonatkozó szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
5./ Javaslat falugondnok részére autótalánydíj megállapítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
6./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 



7./ Javaslat hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának támogatására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
8./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
A képviselők a tárgyalandó napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadták, és 
meghozták a következő határozatot: 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

81/2022.(VI.27.) határozata 
a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulással kötött földhasználati jogot létesítő megállapodás megszüntetésére  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
2./ Javaslat a fogászati alapellátást biztosító fogorvosi feladatellátási 
szerződés módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
3./ Javaslat az egészségügyi alapellátáshoz tartozó ügyeleti körzetek 
kialakításáról szóló önkormányzati rendeletek véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
4./ Javaslat rendezési terv felülvizsgálatára vonatkozó szerződés 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
5./ Javaslat falugondnok részére autótalánydíj megállapítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
6./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
7./ Javaslat hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának támogatására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
8./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulással kötött földhasználati jogot létesítő megállapodás megszüntetésére  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Mór 
külterületén található 01023/13 hrsz-ú földterület nyolc önkormányzat közös tulajdona. 
A tulajdonos önkormányzatok 2012. évben földhasználati jogot biztosítottak a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak tervezett 
hulladékgazdálkodási fejlesztésre. A Társulás által megvalósítás alatt álló uniós 
projekt az érintett földterület használatbavételét nem tette szükségessé, ezért a 



földhasználati jog fenntartása már nem szükséges. Javasolja a megállapodás 
megszüntetésének elfogadását. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Egyetért. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött földhasználati 
jogot létesítő megállapodás megszüntetésének elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

82/2022.(VI.27.) határozata 
a földhasználati jogot létesítő megállapodás megszüntetéséről 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mór 01023/13 hrsz alatti, 
10.000 m2 területű, „szántó” megnevezésű ingatlanra vonatkozó, 2012. április 
18. napján megkötött földhasználati jogot létesítő megállapodás 
megszüntetéséhez hozzájárul. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Nagyveleg, Söréd, és 
Mór települések önkormányzatai és a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között létrejövő, 
„Földhasználati jogot létesítő megállapodás megszüntetése” tárgyú 
megállapodást a határozat mellékletét képező tartalommal aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat a fogászati alapellátást biztosító fogorvosi feladatellátási szerződés 
módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi 
pont tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy 2021. június 24-én megkötött 
feladatellátási szerződés módosítása azért vált szükségessé, mivel az asszisztencia 
személyében változás történt. A szerződés további pontja változatlan tartalommal 
fennállnak. 
 
Kóber Imre képviselő: Javasolja elfogadásra. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a fogászati 
alapellátást biztosító fogorvosi feladatellátási szerződés módosításának elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 



Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
83/2022.(VI.27.) határozata 

fogászati alapellátás biztosítására vonatkozó feladatellátási szerződés 
módosításáról 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 
REGIA DENTÁL Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Szekfű 
Gyula utca 12.) között, fogorvosi területi ellátási kötelezettség vállalására 
2021. július 24. napján létrejött feladatellátási szerződés 11.) pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
„11.) „Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy tevékenységét jogszabályban 
előírt megfelelő szakképzettségű asszisztencia foglalkoztatásával folytatja, aki 
felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. Fogászati asszisztens: Varga Zsófia 
Fanni, nyilvántartási száma: 286426.” 
A szerződés további pontja változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
Felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét képező szerződés 
módosítás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat az egészségügyi alapellátáshoz tartozó ügyeleti körzetek 
kialakításáról szóló önkormányzati rendeletek véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi 
pont tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a napirendi pont a 
móri kistérségi ügyelettel kapcsolatos. Mivel az önkormányzat tagja a kistérségi 
társulásnak, így véleményeznie szükséges a rendeletet. 
 
Domavári László képviselő: Így már érti. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
egészségügyi alapellátáshoz tartozó ügyeleti körzetek kialakításáról szóló 
önkormányzati rendeletek véleményezésének elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

84/2022.(VI.27.) határozata 
az egészségügyi alapellátáshoz tartozó ügyeleti körzetek kialakításáról 

szóló önkormányzati rendelettervezet véleményezéséről 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete Mór Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátáshoz tartozó ügyeleti 
körzetek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét megismerte, 
melyeben foglaltakkal egyetértve elfogadásra javasolja. 
 



Felelős: jegyző 
Határidő: 2022. június 27. 
 
 

4./ Javaslat rendezési terv felülvizsgálatára vonatkozó szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy elkészültek a 
településtervezési szerződések, melyet jegyző asszony átnézett. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
rendezési terv felülvizsgálatára vonatkozó szerződések elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

85/2022.(VI.27.) határozata 
a rendezési terv felülvizsgálatára vonatkozó szerződésekről 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2022. (V.25) számú 
határozatával kijelölte a Fehér Vártervező Kft-t (8000 Székesfehérvár, Rába 
utca 22., adószám: 23705445-2-07) Balinka település teljes közigazgatási 
területére vonatkozóan az új településterv (településfejlesztési terv és 
településrendezési terv) készítése során a településrendezési terv és az 
alátámasztó szakági munkarészek elkészítésére. 
A településterv elkészítéséhez szükséges  
-  megalapozó vizsgálat elkészítése, 
-  településfejlesztési terv elkészítése, 
-  településfejlesztési terv és településterv egyeztetési eljárásának lefolytatása, 
- településfejlesztési terv és településterv képviselő-testületi jóváhagyandó 
anyagának előkészítésével megbízza Bodó Beáta (8000 Székesfehérvár, Rába 
utca 22., adószám: 72100945-1-27) egyéni vállalkozót. A fenti munkanemekre 
vonatkozó településtervezési szerződések tartalmát a képviselő-testület 
megismerte és elfogadta. Felhatalmazza a polgármestert, a határozat 
mellékletét képező szerződések aláírására. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Javaslat falugondnok részére autóáltalánydíj megállapítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Faragó 
Gábor karbantartó részére gépjármű átalány került megállapításra az elmúlt ülésen. 
Munkavállaló időközben falugondnoki kinevezést kapott, így a korábbbi határozat 
hatályon kívül helyezése és munkakörének megfelelően új határozat megalkotása 
válik szükségessé. Az átalánydíj a munkavégzéséhez szükséges, a két településrész 
közötti közlekedéshez, a munkaeszközök saját autójával történő szállítása céljából. Az 
összeg változatlanul 10.000 Ft/hó. 



 
Domavári László képviselő: Becsületesen csinálja a munkáját. Mindenhol szépen le 
van vágva a fű. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Igen, ez igaz, de így is panaszkodnak a lakók, hogy a 
temetőben nincs rendesen levágva a fű. Valahol nagyobb, valahol kisebb a fű. 
 
Wéninger László polgármester: Egyszerre nem tudja levágni az egészet. Egy részét 
traktorral vágja, a másikat pedig másnap fűkaszával. Szépen lassan mindent 
megcsinál. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Faragó 
Gábor falugondnok részére autóáltalánydíj megállapításának elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

86/2022.(VI.27.) határozata 
Faragó Gábor falugondnok részére úti átalány megállapításáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2022. (V.25.) számú 
határozatát visszavonja, egyben az alábbi határozatot hozza: 
 
Balinka Község Önkormányzat Képvisleő-testülete Faragó Gábor falugondnok 
munkavégzéséhez a két településrész közötti közlekedéshez, valamint a 
munkaeszközök saját autójával történő szállítása céljából 10.000 Ft/hó úti 
általányt állapít meg 2022. június 14. napjától. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi 
pont tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzat vagyonkimutatásáról, vagyonállapotról a 
Mötv. 110.§ (2) bekezdése rendelkezik. Ezt a vagyonkimutatását kötelezően jóvá kell 
hagyni, melyet a beszámoló anyaga is tartalmazott. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról elfogadását.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
 



Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
87/2022.(VI.27.) határozata 

az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotáról 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 110.§-ában 
meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében az önkormányzat 
vagyonkimutatását az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 
 
Balinka Község Önkormányzatának 2021 évi vagyonkimutatása 
 

ESZKÖZÖK                                                                                                                                                                                                
Ft-ban 

Megnevezés Előző év Tárgyév 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK   
(szellemi termékek) 

162 714 353 620 

II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 311 670 
337 

318 294 
613 

- Ingatlanok 304 702 
331 

308 676 
364 

- Gépek, berendezések, 
járművek 

6 671 
399 

6 248 
295 

- Beruházások, felújítások 296 607 3 369 
954 

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 
ESZKÖZÖK 

4 419 
000 

4 419 
000 

IV. KONCESSZIÓBA, 
VAGYONKEZELÉSBE ADOTT 
ESZKÖZÖK 

14 772 
776 

42 527 
219 

A. BEFEKTETETT 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 

331 024 
827 

365 594 
452 

I. KÉSZLETEK 0 0 

II. ÉRTÉKPAPÍROK 22 412 
544 

12 002 
511 

B. FORGÓESZKÖZÖK 22 412 
544 

12 002 
511 

I. Pénztárak, betétkönyvek 98 350 35 055 

II.Forintszámlák, 
devizaszámlák 

28 324 
781 

47 794 
490 

C. PÉNZESZKÖZÖK 28 423 
131 

47 829 
545 

I.Költségvetési évben esedékes 
követelések 

842 795 675 705 

II.Költségvetési évet követően 
esedékes követelések 

0 0 

III.Követelés jellegű sajátos 
elszámolások  /forgótőke/ 

861 045 61 969 

D. KÖVETELÉSEK 1 703  
840 

737 674 



E. EGYÉB SAJÁTOS 
ESZKÖZOLDALI 
ELSZÁMOLÁSOK 

-51 120 342 195 

F. AKTÍV IDŐBELI 
ELHATÁROLÁSOK 

0 0 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 383 513 
222 

426 506 
377 

 
 
FORRÁSOK 

Megnevezés Előző év Tárgyév 

1. Nemzeti vagyon 
induláskori értéke 

15 360 317 15 360 
317 

2. Egyéb eszközök 
induláskori értéke 

14 679 219 14 679 
219 

3. Felhalmozott eredmény 245 739 406 224 216 
873 

4. Mérleg szerinti eredmény       -21 522 
533 

          
9 746 
225 

G. SAJÁT TŐKE 254 256 409 264 002 
634 

I. Költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek 

0 0 

II. Költségvetési évet 
követően esedékes 
kötelezettségek 

1 028 767 3 654 
120 

III. Kötelezettség jellegű 
sajátos elszámolások 

464 056 367 503 

H. KÖTELEZETTSÉGEK 1 492 823 4 021 
623 

K. PASSZÍV IDŐBELI 
ELHATÁROLÁSOK 

127 763 990 158 482 
120 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 383 513 222 426 506 
377 

 
 
Forgalomképesség szerinti megoszlás 

                                                                                                                                                                                                               
Ft-ban 

Megnevezés Bruttó 
érték 

Nettó 
érték 

Forgalomképtelen vagyon  327 332 
493 

209 725 
232 

Korlátozottan forgalomképes 
vagyon 

33 250 
909 

29 238 
602 

Forgalomképes vagyon 131 006 
403 

76 314 
445 

Koncesszióba adott eszközök 44 822 
575 

42 527 
219 

ÖSSZESEN 536 412 
380 

357 805 
498 



0-ig leírt eszközök 31 253 
880 

 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
7./ Javaslat hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának támogatására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Jelen előterjesztés mellékletét képezi a Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat megkeresése, mely szerint hátrányos helyzetű gyermekek 
részére kirándulás sorozatot terveznének. A kiránduláson azon balinkai gyermekek 
vehetnek részt, akik hátrányos helyzetük miatt a családjuk a kirándulást nem, vagy 
csak nagyon nehézkesen tudnák megszervezni. A kirándulást tartalmazná a 
gyermekek szállítását, étkezését, esetlegesen felmerülő belépők költségeit. Ehhez 
kérnének 100.000 Ft támogatást, illetve a busz használatának engedélyezését, és a 
felmerülő üzemanyagköltség biztosítását. Javasolja a támogatást, ugyanis az 
önkormányzat szociális keretből tudja finanszírozni a táboroztatást. 
 
Domavári László képviselő: Örül, hogy tudnak menni, és hogy van ilyen lehetőség. 
Fodor Róbert alpolgármester: Igen, ő is örül neki. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatási támogatásának elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

88/2022.(VI.27.) határozata 
hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának támogatásáról 

 
Balinka község Önkormányzat képviselő-testülete a településen élő hátrányos 
helyzetű gyermekek Család és Gyermekjóléti Szolgálata által megszervezett 
nyári kirándulását 100.000 Ft összeggel támogatja, melynek fedezetéül 
Balinka község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének szociális keretében 
rendelkezésre álló összegből 100.000 Ft összeget biztosít.  
 
Felelős: polgármester/családsegítő 
Határidő: 2022. augusztus 31. 

 
 
8./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy elkezdődött a 
településrendezési terv felülvizsgálata, aminek kapcsán fórumot szükséges tartani. 
Erről tájékoztatni kell a lakosokat, hogy elkezdődött a településrendezési terv 
felülvizsgálata, és hogy fórumot fognak tartani. Javaslatokat fognak befogadni a 
lakosoktól, hogy mit tegyenek bele a településrendezési tervbe. Erre 15 napjuk lesz. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Nem hiszi, hogy sokan eljönnének. 



 
Wéninger László polgármester: Lehet online fórumot is tartani. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Miután elkészül az előzetes anyag, ki kell függeszteni a 
polgármesteri hivatalba, és a lakosok, civil szervezetek bejöhetnek megnézni, átnézni 
javaslatot tenni. 
 
Domavári László képviselő: Egy fórumot a mecséri településrészen kellene 
megtartani, a másikat pedig Balinkán. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Mindenkinek be kell dobni egy értesítőt majd a fórumról 
a postaládájába.  
 
Wéninger László polgármester: Egy napon kellene megtartani a két fórumot. 
 
Kóber Imre képviselő: Lehet, hogy másfél órás lesz egy fórum. 
 
Wéninger László polgármester: Mi lenne, ha a fórum egyben közmeghallgatás is 
lenne? 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Ez jó ötlet. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Igen, szerinte is. 
 
Wéninger László polgármester: Akkor kötelező ott lenni képviselőknek, mert ez egyben 
testületi ülés is lesz. Javasolta, hogy 2022. július 11-én 16 órakor Balinkán és 17 órakor 
pedig Mecséren legyen megtartva. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közmeghallgatás megtartásának elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

89/2022.(VI.27.) határozata 
a közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról  

 
Balinka község Önkormányzat képviselő-testülete a közmeghallgatás 
időpontját 2022. július 11. napjában határozza meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Wéninger László polgármester: Ezen felül szeretné tájékoztatni a testületet, hogy a 
mecséri kultúrház kerítése lassan elkészül, nemsokára teszik fel a kapukat. Valamint 
padok készülnek Balinkára, amit Mecséren már kitettek az orvosi rendelőhöz. Jött egy 
tájékoztató, hogy az összes önkormányzati mérőórát, amely egyetemes 
szolgáltatásban van, le kell jelenteni. Itt két lakásról van szó, az egyiknél az 
áramszolgáltatás a bérlő nevén van, a gáz viszont az önkormányzat nevén. A bérlőt 
lakosságin kell hagyni, nem tudja, hogy mennyi lesz a díja. 
 
Domavári László képviselő: Az emeltdíj mikortól lesz érvényes? 



 
Wéninger László polgármester: Augusztus 1-től. 
 
Wéninger László polgármester: Továbbá a Leaderes pályázatban, amely a 
mobilszínpad beszerzéséről szól, hiánypótlást kaptak, amelyet pótoltak, és várják a 
döntést. Végül, de nem utolsó sorban pedig tájékoztatást nyújtott, hogy a polgárőrség 
7 millió forintot nyert a kisgyóni kulcsosház vizesblokkjának felújítására, a gépészeti 
anyagok pedig beszerzés alatt állnak. 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő-
testületi ülését bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 

Wéninger László     Fidrich Tamásné 
 Polgármester      Jegyző 


